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Bakgrund 
Under 2016 har fasad- och takrenovering på Stävie kyrka utförts. Åtgärdena har 

varit av underhållskaraktär och har inte krävt tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 

Åtgärderna har utförts i enlighet med handlingar upprättade av Wikerstål arkitek-

ter inför ansökan om Kyrkoantikvarisk ersättning 2012, reviderade inför bygg-

starten 2016. Församlingen har erhållit Kyrkoantikvarisk ersättning från Lunds 

stift för en del av kostnaderna i samband med renoveringen.  

Administrativa uppgifter 
Objekt Stävie kyrka 

Socken Stävie socken 

Församling Lackalänga-Stävie församling 

Kommun Kävlinge kommun 

Arbetshandlingar Wikerstål arkitekter AB 

Länsstyrelsens dnr Underrättelse 433-17682-12, daterat 2012-10-19  

Regionmuseets dnr L12.30-17-16, 1356 

Byggherre/beställare Lackalänga-Stävie församling 

Projektledning/besiktning Maria Orsmark, Tyréns, Helsingborg 

Entreprenör PMB Sverige AB; Martin Larsson & Pär Mörnhed 

Underentreprenör Ställning: Safe byggställning AB 

 Målning: JOMA Måleri AB 

 Åskskydd: Lunds Antenn och Jordningsservice 

 Smide: LHP AB 

 Blästring: Sand och Vattenbläst i Tyringe AB 

 Plåtarbeten: Elementa Plåt AB 

Antikvarisk medverkan Regionmuseet Kristianstad/ Landsantikvarien i 

Skåne genom Maria Sträng 

Byggnadstid Mars 2016 – november 2016 

Slutbesiktning Oktober 2016 

Bidrag Kyrkoantikvarisk ersättning 

Rapportgranskning Åsa Eriksson Green 
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Byggnadshistorik och beskrivning med relevans för ärendet 
Stävie kyrka uppfördes under 1100-talets senare hälft. Ursprungligen bestod kyr-

kan av ett långhus och ett smalare kor med rakt avslut. Tornet som har en kvadra-

tisk planform tillkom under den senare delen av medeltiden och byggdes om i 

samband med en tornrenovering i mitten av 1800-talet. Det var då kyrkans nuva-

rande karaktäristiska utförande kom till med trappstegsgavlar och korsarmar. 

Fasadrenovering utfördes senast år 2000. Kyrkan försågs då med den be-

fintliga spritputsen och avfärgades med kalkfärg. Innan dess hade fasaden en 

kvastad putsyta. 

1956 lades taken över torn, långhus och korsarmarna om med rött, en-

kupigt, maskinslaget tegel. Tidigare var kyrkan täckt med blytak. Idag återstår 

bara blytäckning över koret och där lades ny blyplåt i samband med en renovering 

av takkonstruktionen 1979-80. 

Lagskydd 
Stävie kyrka skyddas av Lagen om kulturmiljö (1988:950), 4 kap. som kyrkligt 

kulturminne. Kyrkliga kulturminnen ska enligt 2 § ”vårdas och underhållas så att deras 

kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas”.  

Utförda åtgärder  

Putsade fasader 
Blästring efter godkänt blästringsprov. En mjuk isblästring (i handlingarna före-

slås josblästring) valdes för merparten av de putsade ytorna. På vissa partier med 

hårdare putslagningar valdes en hårdare blästring. 

Nedknackning av löst sittande puts och bom-ytor. Ilagning av nedknackade 

ytor. En del djupare hål uppstod och på tornets norra fasad återfanns organiskt 

material i ett hålrum. Materialet avlägsnades och hålrummen har murats igen med 

skrotsten för att undvika alltför tjocka lager murputs.  

En stor spricka i nordöstra hörnet på tornet har kontrollerats av konstruk-

tör. Undersökningen finns rapporterad tillsammans med rekommendation av 

åtgärder på stålkonstruktionen uppe i tornet (Björn Yttergren, Tyréns). 

Extra färgstrykningar på fasaden blev nödvändiga; en extra strykning utför-

des på samtliga ytor och ytterligare 2-3 extra strykningar på lagade partier.  

Ny puts med samma sammansättning som befintlig användes till fasaderna. 

Se bif. Materialbeskrivning. 

Förankringsjärnen har tagits fram och rengjorts samt grundats med rost-

skydd och målats svarta.  

Omfogning av fogar mellan murverket och fönsterbågar. 
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Tegelfasader 
Fasadytor av tegel har rengjorts med hetvattentvätt.  

Ommurning av skadade tegelstenar har utförts med återvunnen tegelsten från en 

riven ekonomibyggnad i trakten. Fogar har murats med Naturlig Hydrauliskt kalk-

bruk med samma sammansättning som befintlig. Se bif. Materialbeskrivning. 

Målning av fönster och tornluckorna 
Ytterbågarna på fönstren har målats med linoljefärg (Ottossons) i en blygrå kulör 

likt befintlig, motsvarande NCS S5502-G. Runda järnfönster har målats i samma 

kulör men med metallgrund och metallfärg (Nordsjö). 

Ljudluckorna har målats likt befintlig med linoljefärg (Ottossons) i en 

mörkröd kulör (motsvarande NCS S6030-Y80R). Järndetaljer på luckorna har 

målats likt befintligt med mörkröd kulör på utsida (samma som ovan) och svart 

metallfärg på insidan.  

Även plåt på ventilationsöppningar har målats likt befintligt; i partier med 

tegelsten i en röd kulör och i vitt på de putsade fasaderna.   

Plåtarbeten  
Stulna stuprör i koppar har ersatts med nya stuprör med samma dimensioner 

men i aluminiumplåt. Samtliga stuprör har setts över och fått en enhetlig brun 

färg (kopparimiterande) runt om hela kyrkan. Till samtliga hängrännor, både nya 

och de befintliga, användes kopparplåt. Skadad kopparplåt i ränndalen på norra 

takfallet har lagats. 

Tegeltak 
Takytor tvättade med Grön fri (i handlingarna föreslås Bental Algtvätt). Takfall 

mot väster behandlade en extra gång.  

Nedmontering av nockpannor och återmontering med nytt bruk. 

Munkpanna saknades på trappstegsgavel vid kortaket och har ersatts med 

en tillsågad enkupig panna då ingen begagnad ersättningspanna återfanns. 

Pannor i anslutning till ränndalarna har lagts i nytt bruk. Övriga pannor på 

takfallen är spikade. 

Blytaket 
Blytaket besiktigades inifrån och bedömdes inte ha några större skador. Utmatt-
ningssprickor på kortakets södra takfall har lagats ifrån utsidan. Lagningen utför-
des av Elementa Plåt som tidigare utfört lagningar på blytaket.  

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder 
Åtgärderna har utförts i samråd med antikvarisk medverkande och med hänsyn 

till kyrkobyggnadens kulturhistoriska värden.   
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Handlingar med relevans för ärendet 
 

2012-10-19 Underrättelse, Utvändig renovering av Stävie kyrka, Stävie socken, Kävlinge 

kommun, Länsstyrelsen i Skåne län dnr 433-17682-12 

2013-01-25 Relationsritning, Stävie kyrka plan och fasader, februari 2012, Wikerstål 

Arkitekter AB 

2013-01-25 Bildsidor, Yttre renovering Stävie kyrka, Skåne, 2012. Wikerstål Arkitek-

ter AB  

2013-01-25 Tillståndshandling, Beskrivning Byggnads- och Måleriarbeten, Wikerstål 

Arkitekter AB 

2013-01-25 Tillståndshandling, Administrativa föreskrifter, Wikerstål Arkitekter AB 

2015-11-09 Beslut om kyrkoantikvarisk ersättning, Följebrev, Svenska kyrkan 

Lunds stift dnr 2444-277-14 

2015-09-15 Meddelande om beslut, Kyrkoantikvarisk ersättning 2016, renovering av 

skiffertak på Stävie kyrka, Svenska kyrkan Lunds stift dnr 2444-896-14 

2015-09-15 Meddelande om beslut, Kyrkoantikvarisk ersättning 2016, renovering av 

fasader mm på Stävie kyrka, Svenska kyrkan Lunds stift dnr 2444-897-

14 

2016-06-14 Protokoll, Byggmöte nr 1 Stävie kyrka 2016-05-18, Tyréns 

2016-06-28 Protokoll, Byggmöte nr 2 Stävie kyrka 2016-06-15, Tyréns 

2016-07-01 Protokoll, Byggmöte nr 3 Stävie kyrka 2016-06-30, Tyréns 

2016-07-20 Rapport, Stävie kyrka Fasad- och takrenovering, Björn Yttergren, Tyréns  

2016-09-01 Protokoll, Byggmöte nr 4 Stävie kyrka 2016-08-25, Tyréns 

2016-09-07 Protokoll, Ekonomimöte nr 1 Stävie kyrka 2016-08-25, Tyréns 

2016-09-27 Protokoll, Byggmöte nr 5 Stävie kyrka 2016-09-15, Tyréns 

2016-10-03 Protokoll, Byggmöte nr 6 Stävie kyrka 2016-09-29, Tyréns 

2016-09-28 Förbesiktningsprotokoll, Förbesiktning av kalkmålning på fasaden 2016-

09-15, Tyréns 

2016-10-03 Slutbesiktningsprotokoll, Slutbesiktning 2016-09-29, Tyréns 

2016-10-14 Slutbesiktningsprotokoll, Slutbesiktning 2016-10-06, Tyréns 

2016-11-07 Slutbesiktningsprotokoll, Avslutande slutbesiktning 2016-10-25, Tyréns 

 

 

Lund 2017-03-08 

Maria Sträng 
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Bildbilaga med bilder efter renoveringen 
   

 

Vy från nordväst med norra korsarmen och tornet. 

 

Fasader mot väster med kyrkans huvudentré. 
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Porten i tornets västra fasad. 

 

Vy från sydväst. 
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Vy från söder. Till höger koret i öster med blyplåttak. 

 

Vy från sydöst.  
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Vy från nordöst med korets trappstegsgavel. 

 

Blyplåttäckningen på korets norra takfall. 
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Bilaga – materialbeskrivning 
 

 

 

 
PROTOKOLL 

 
Motståndmätning Åskledare Stävie Kyrka 

Mätmetod Megger MJ 10 Ohmbrygga 
Värde Jordtag  14.3-18.4 ohm 
 
 
 
Eslöv den 2016-10-10 
 
 
Klas Jönsson 
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Förkortningar: 
AF - antikvarisk förundersökning FU - arkeologisk förundersökning PJ - projektrapport 
AM - antikvarisk medverkan KA - kulturhistorisk analys UN - arkeologisk undersökning 
AU - arkeologisk utredning MD - murverksdokumentation BD - byggnadsdokumentation 
DK - dokumentation, övrigt OU - osteologisk undersökning BAD - byggnadsarkeologisk dokumentation 

1. Stora Herrestads kyrka – utvändig renovering, Stora Herrestads sn, AM, Kerstin Börjesson, 2014-2016 
2. Bolshögs kyrkogård, Bolshög sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
3. Östra Vemmerlövs kyrkogård, Östra Vemmerlöv sn, VP, Linn Ljunggren och Tony Svensson, 2017 
4. Stävie kyrka – fasad- och takrenovering, Stävie sn, AM, Maria Sträng, 2016 

 



 

 


